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AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 

I 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19, 144/20), članka 38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 
4/09., 5/13, 4/18, 2/21), članka 17., a u svezi s člancima 6. i 13. Pravilnika o financiranju 
programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša (Službene novine 
Općine Raša, br. 23/15), Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2022. godinu 
(Službene novine Općine Raša, br. 9/21) i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Raša za 2022. godinu (Službene novine Općine Raša, br. 9/21), Općinska 
načelnica Općine Raša donosi 
 
 

ODLUKU 
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2022. godinu 
namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti u području  
kulture, socijalne skrbi, civilnog društva, poljoprivrede i odgoja i obrazovanja koje 

provode udruge 
 
 

I. 
 
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava iz Proračuna Općine Raša za 2022. 
godinu (dalje u tekstu: Proračun) namijenjenih sufinanciranju: 
 

- Programa javnih potreba u kulturi Općine Raša za 2022. godinu koje provode udruge 
- Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2022. godinu 

koje provode udruge 
- programa, projekata i manifestacija u području civilnog društva koje provode udruge 
- programa, projekata i manifestacija u području poljoprivrede koje provode udruge 
- programa, projekata i manifestacija u području odgoja i obrazovanja koje provode 

udruge 
 
 

II. 
 
Sredstva iz prethodnog članka u iznosu od 111.000,00 kuna raspodijelit će se na temelju 
Javnog natječaja za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa 
za opće dobro koje provode udruge na području Općine Raša za 2022. godinu (u daljnjem 
tekstu: Natječaj), u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja, s pozicija Proračuna i u 
iznosima kako slijedi:  
 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1012 Promicanje kulture, aktivnost A 101202 

Djelatnosti u kulturi, konto 381 tekuće donacije – ukupno 65.000,00 kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1014 Socijalna skrb, aktivnost A 101404 

Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera, konto 381 tekuće 

donacije – 17.000,00 kn 
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- Razdjel 002, glava 00201, program 1015 Razvoj civilnog društva, aktivnost A 

101501 Donacije udrugama, ustanovama i sl., konto 381 tekuće donacije – ukupno 

12.000,00 kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1009 Potpore u gospodarstvu, aktivnost A 

100906 Donacije udrugama i ustanovama iz područja poljoprivrede, ruralnog 

razvoja i sl., konto 381 tekuće donacije – ukupno 12.000,00 kn 

- Razdjel 002, glava 00201, program 1010: Predškolski odgoj i obrazovanje, 

aktivnost A 101007: Ostale tekuće pomoći i donacije u području predškolskog 

odgoja i obrazovanja, konto 381 tekuće donacije – ukupno 5.000,00 kn 

 

III. 
 

Sredstva na Natječaju raspodijelit će se prema prioritetnim područjima i prioritetnim 
aktivnostima kako slijedi: 

1. KULTURA: 
 

1.1. Razvoj kulturnog amaterizma  
1.2. Promocija i njegovanje kulturne baštine te aktivnosti usmjerene na povećanje 
turističke ponude  
1.3. Izdavanje knjižne i neknjižne građe 
 

 
2. SOCIJALNA SKRB: 
 
 2.1. Rad s osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju te slijepim i 
slabovidnim osobama 
 2.2. Unapređenje života osoba starije životne dobi 
 2.3. Podrška obiteljima u teškoćama 
 2.4. Prevencija i unapređenje zaštite zdravlja 
 
3. CIVILNO DRUŠTVO: 
 
 3.1. Aktivnosti usmjerene na očuvanje i njegovanje antifašističke tradicije 
 3.2. Aktivnosti usmjerene na očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata 
 3.3. Aktivnosti usmjerene na povećanje kvalitete života građana treće životne dobi 
 
4. POLJOPRIVREDA: 
 
 4.1. Aktivnosti povezane s očuvanjem biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa 
divljači; promicanje i popularizacija njegovanja lovačke etike i običaja 
 4.2. Unapređenje i razvoj pčelarstva 
 4.3. Aktivnosti povezane sa širenjem znanja i popularizacije iz oblasti gljivarstva i 
ljekovitog bilja  
 4.4. Aktivnosti povezane sa širenjem znanja i popularizacije iz oblasti vinogradarstva i 
vinarstva 
 
 
5. ODGOJ I OBRAZOVANJE 
 
 5.1. Aktivnosti povezane sa širenjem znanja iz oblasti ekologije među mladima 
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 5.2. Aktivnosti povezane s populariziranjem likovnog i/ili literarnog stvaralaštva među 
mladima 

IV. 
 
Dokumentaciju za provedbu natječaja čine: 
 

• Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna 
Općine Raša  

• Tekst natječaja, 

• Upute za prijavitelje  

• Obrasci za prijavu programa ili projekta: 
- obrazac opisa programa ili projekta, 
- obrazac proračuna programa ili projekta, 

• Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 

• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

• Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta, 

• Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 

• Obrasci za izvještavanje: 
- obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta, 
- obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta. 

 
V. 

 
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine 
Raša (www.rasa.hr). 

VI. 
 
U postupku provedbe Natječaja imenovat će se Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru 
propisanih uvjeta natječaja te Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava. 
 

VII. 
 
Na temelju provedenog Natječaja, Općinska načelnica donijet će Odluku o dodjeli financijskih 
sredstava. 
 
Pri donošenju Odluke iz prethodnog stavka Općinska načelnica posebno će uzeti u obzir 
činjenicu o trenutnim propisanim općim protuepidemijskim mjerama zbog pandemije bolesti 
COVID 19 i njihovom utjecaju na realizaciju prijavljenih programa ili projekata, te na realizaciju 
prihoda Proračuna Općine Raša za 2022. godinu. 

S obzirom na navedeno u prethodnom stavku, Općinska načelnica može tijekom godine 
izmijeniti Odluku o dodjeli financijskih sredstava. 
 
Odluka iz stavka 1. ove točke objavit će se na mrežnim stranicama Općine Raša. 
 

VIII. 
 
Na temelju Odluke iz točke VII. Ove Odluke Općina će s udrugom kojoj je odobreno 
financiranje programa ili projekta potpisati ugovor o financiranju. 
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IX. 
 
Administrativne i stručne poslove za provedbu ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni 
odjel Općine Raša. 
 

X. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 
Općine Raša. 
 
KLASA: 024-02/22-01/5 
URBROJ: 2163-31-1-22-1 
Raša, 1. veljače 2022. 

 
 
           Općinska načelnica 
                                                                      mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj., v.r. 
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II 

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima ( Narodne novine, br 112/21) i članka 

38. Statuta Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 4/09., 5/13, 4/18, 2/21),  Općinska 

načelnica Općine Raša donijela je 

 

PRAVILNIK 

o financiranju programskih sadržaja medija 

 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Općina Raša potiče funkciju medija u razvoju demokracije, pluralizma i stvaranju pravednijeg 

društva. Mediji svoju funkciju ostvaruju posredovanjem između jedinica lokalne samouprave i 

građana te javnosti prenoseći informacije od društvene važnosti.  

Mediji su sredstvo informiranja građana o aktivnostima Općinskog vijeća, Općinske načelnice 

i upravnih tijela Općine. Mediji su platforma za posredovanje u komunikaciji građana s 

općinskim institucijama i subjektima. Svi sudionici ovog procesa, kreatori javnih politika, ali i 

sami građani, u svakodnevnom su procesu razmjene informacija iz različitih područja 

posredstvom medija. 

Općina Raša će prema kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom financijski podupirati projekte 

lokalnih medija s područja Općine Raša i Istarske županije, kako bi oni zadržali svoju važnu 

ulogu nepristranog informiranja i bili istinski javni servis. 

Općinska načelnica Općine Raša (dalje u tekstu: Načelnica) raspisuje Javni natječaj (dalje u 

tekstu: Natječaj) koji se objavljuje na internetskim stranicama Općine Raša za svaku 

proračunsku godinu. 

Natječajem će se odrediti uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava te broj i iznos potpora koje se 

dodjeljuju. 

 

II. CILJEVI DODJELE SREDSTAVA 

Članak 2. 

Cilj dodjele sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, 

kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i dr.) od interesa za Općinu Raša, a koji: 

− ostvaruju pravo građana Općine Raša na javno informiranje i obaviještenost svih 

građana Općine Raša, 

− obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju 

pravne i socijalne države i civilnog društva, 

− obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima, 
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− obrađuju teme o osobama s invaliditetom, 

− obrađuju teme o nacionalnim manjinama Općine Raša, 

− promiču ravnopravnost spolova, 

− potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo, 

− promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga, 

− potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta, 

− obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja-promiču medijsku 

pismenost, 

− obrađuju teme o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, 

− obrađuju teme o radu Načelnice i upravnih tijela Općine Raša, 

− obrađuju teme o priredbama i manifestacijama. 

 

III.UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA 

Članak 3. 

Na natječaj se mogu javiti mediji koji: 

− su registrirani sukladno zakonu, 

− imaju uredništvo u Općini Raša i/ili Istarskoj županiji te redovito objavljuju programske 

sadržaje koji se odnose na rad općinske uprave općine Raša, 

− redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na rad tijela Općine Raša, 

− nemaju dugovanja prema Općini Raša te trgovačkim društvima kojima je Općina 

(su)osnivač (TD 1. Maj d.o.o. Labin, TD Vodovod Labin d.o.o. Labin) u vrijeme 

podnošenja prijave 

− redovito objavljuju programske sadržaje koji se odnose na svakodnevni život građana 

Općine Raša. 

 

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE FINANCIRANJA 

Članak 4. 

Općina visinu iznosa sredstava za medije koji se prijavljuju na natječaj definirat će sukladno 

objektivnim, nepristranim i ranije utvrđenim kriterijima, imajući u vidu činjenicu kako je 

transparentna raspodjela sredstava preduvjet daljnjeg razvoja njihove kvalitete i sadržaja u 

zajedničkom interesu građana Općine Raša. 

 

Općina Raša poticat će pluralizam medija sukladno platformama na kojima prenose 

informacije, i to: 

− tiskani medij, 

− internetski portal, 

− radio. 

 

Isti nakladnik može na Natječaj prijaviti više programskih sadržaja, u kojem slučaju se 

programski sadržaji prijavljuju zasebno. 
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Članak 5. 

Kriteriji za utvrđivanje dodjele financijskih sredstava utvrđuju se kako slijedi: 

 Kriterij Broj bodova 

1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u 
osmišljavanju i količini objavljivanja programskog 
sadržaja od interesa za Općinu Raša 

0-15 

2. Lokalni karakter programskog sadržaja. Pod time se 
podrazumijeva praćenje događaja na području 
Općine Raša, usmjerenost na potrebe i interese 
građana Općine Raša  

0-15 

3. Kvantiteta objava, praćenje sadržaja s područja 
Općine Raša u radijskom programu, elektroničkim i 
tiskanim publikacijama pružatelja medijskih usluga 
prijavitelja na Natječaj 

0-15 

4. Doseg i brzina objava pojedinog pružatelja medijskih 
usluga, slušanost, čitanost, pregledi sadržaja na 
internetu na području Općine Raša 

0-15 

5. Obuhvaćenost i kvaliteta obrade tema programskih 
sadržaja u svrhu kojih se dodjeljuju financijska 
sredstva 

0-15 

 

Članak 6. 

Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava medijima utvrđuje prijedlog za dodjelu 

financijskih sredstava temeljem postignutog broja bodova sukladno utvrđenim kriterijima iz 

članka 5. ovog Pravilnika. 

 

V. OBVEZE MEDIJA 

Članak 7. 

Mediji koji ostvare pravo na financijska sredstva temeljem ovoga Pravilnika dužni su: 

− pratiti rad Općinskog  vijeća, načelnika i upravnih tijela Općine uz objavu svih 

informacija koje su od javnog interesa građana Općine i lokalne zajednice,  

− pratiti aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih listi koje participiraju u radu Općinskog 

vijeća, 

− osobno sudjelovati na konferencijama za novinare i tematskim obilascima, 

− objavljivati natječaje koje objavljuje Općina Raša temeljem preuzetih zakonskih 

obaveza objave natječaja u tiskanim i drugim medijima,  

− objaviti javni natječaj za financiranju programskih sadržaja medija,  

− objavljivati prigodne čestitke Općine Raša, 

− objavljivati sadržaje sukladno ciljevima, navedenih u članku 2. ovog Pravilnika. 
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VI. ODLUČIVANJE O IZNOSIMA DODIJELJENIH SREDSTAVA 

Članak 8. 

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih sredstava iz ovoga Pravilnika donijeti će Načelnica, 

a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava medijima koje osniva i imenuje 

Načelnica.  

Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana, koji mogu biti imenovani iz redova službenika upravnih 

tijela Općine i dužnosnika Općine. Na temelju Odluke o iznosu pojedinačnih financijskih 

sredstava Načelnica zaključuje ugovor o dodjeli sredstava s podnositeljima prijave kojima su 

dodijeljena sredstva (korisnicima sredstava). 

 

VII. RAZDOBLJE FINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE SREDSTAVA 

Članak 9. 

Financijska sredstva koja Općina dodjeljuje putem Natječaja odnose se, u pravilu, na 

financiranje programskih sadržaja medija koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se 

Natječaj raspisuje, što će se definirati samim Natječajem.  

Isplate sredstava vršit će se nakon zaključenja ugovora o dodjeli sredstava s korisnicima, pri 

čemu se isplate mogu obavljati u mjesečnim ili tromjesečnim obrocima, što će se utvrditi samim 

ugovorom o dodjeli sredstava. 

 

VIII. OBVEZA IZVJEŠTAVANJA I POVRAT SREDSTAVA 

Članak 10. 

Korisnik sredstava obvezan je dostaviti Općini Raša pisano izvješće o ispunjavanju obveza 

medija propisanih člankom 7. ovog Pravilnika, i to u roku za dostavu izvješća koji će se utvrditi 

ugovorom o dodjeli sredstava. 

Općina će raskinuti ugovor o dodjeli sredstava ako korisnik sredstava ne dostavi Općini pisano 

izvješće iz prethodnog stavka u roku utvrđenom ugovorom o dodjeli sredstava, odnosno ako 

se utvrdi da sredstva koristi nenamjenski odnosno suprotno odredbama ovog Pravilnika i 

ugovora o dodjeli sredstava.  

U slučaju raskida ugovora o dodjeli sredstava iz prethodnog stavka, Općina će od korisnika 

sredstava u pisanom obliku zatražiti povrat cjelokupno isplaćenih sredstava.  

Korisnik sredstava dužan je u slučaju raskida ugovora o dodjeli sredstava iz prethodnog stavka 

izvršiti povrat doznačenih sredstava Općini, uvećanih za pripadajuću zakonsku zateznu 

kamatu, u roku utvrđenim samim ugovorom o dodjeli sredstava. 

 



SLUŽBENE NOVINE 

Stranica - 9 – Broj – 3     OPĆINE RAŠA       03. veljače 2022. 

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Raša“. 

 

KLASA: 024-02/22-01/5 

URBROJ: 2163-31-1-22-3 

Raša, 3. veljače 2022. 
 

                                                      Općinska načelnica 
                                                                      mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj., v.r. 
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